
แบบฟอร์มโทรสาร  ขอดับไฟปฏิบัติงาน 

                                                                          
ชื่อผู้รับ   นายสมนึก ใหม่จันทร ์ ต าแหน่ง อก.ปบ.น.1 ชื่อผู้รับวิทย ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรีพนัธ์  อินทร์พรหม  ต าแหน่ง  รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ลป. วันที ่  
วันที ่    ชื่อผู้ส่งวิทย ุ  
    วันที ่  

ที่  น.1 ลป.(ปบ.) - 
 ด้วย  กฟฟ………………….……จะขอดับไฟปฏิบตัิงานในระบบจ าหน่ายแรงสูง สถานไีฟฟา้…..….…………..............ดังนี้ 

ที ่ ฟีดเดอร ์ ว / ด / ป ตั้งแต่เวลา      
ถึง เวลา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ สถานท่ีปฏิบัติงานดับไฟ 
ตั้งแต่อุปกรณ์              ถึงอุปกรณ ์

ผู้ควบ 
คุมงาน 

รหัส
วิทยุ 

1 
 

LPC07 
 

6 ส.ค. 64 09.00 น.       
    ถึง 
17.00 น. 
 

1. ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
ปักเสารองรับการเปลี่ยน
ชนิดสายแรงสูง SAC 
 
 
 

1. Dis ชค. 
ปตท.การเคหะ 
 
 
 

1 SF6 ช่ัวคราว  
  กอกชุม  

 
 

นายเรวัตร   ลป. 
42 

หมายเหตุ  บริเวณพื้นทีด่ับไฟเพื่อปฏิบัติงาน (ใชล้งข้อมูล PEA Call Center) 

 จึงขออนุมัติดับไฟในบริเวณ และวันเวลาดังกลา่ว ขอความอนุเคราะห์  ศจฟ.น.1 ก าหนดขั้นตอน Switching Order ให้
ต่อไปด้วย พร้อมนีไ้ด้แนบแผนผงั Switching บริเวณขอดับไฟมาด้วยนี้แล้ว 

                                                           ลงชื่อ…………………………………………...  
      (………………………………......……..) 

ส าหรับศูนย์ฯ เขต                                                         ต าแหน่ง…...........……………………………………… 
เรียน อก.ปบ. ผ่าน รก.ปบ. ผ่าน ชก.ปบ. 
 ผคฟ.กปบ.น.1 พิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติดับไฟปฏบิัติงานตามใบขอ เลขที่..................................................... 
และตามใบสั่งท าขั้นตอน การปลด-สับ อุปกรณ์ (Switching order) เลขที่ ศน.1 - ......................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนาม ในใบสั่งการ ปลด-สบั อุปกรณ์ (Switching Order) ต่อไปด้วย 
 

           ลงชื่อ...............................................  
                    (..............................................) 
          ต าแหน่ง......................................................... ส าหรับผู้มีอ านาจสั่งการเลขที่ น.1 กปบ.(คฟ.)..................................... 

เรียน ............................................................. 
                         อนุมัติ 
 

 ลงชื่อ........................................................ 
               (.........................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................................. 
 

จฟ.7-ร.29 
 

        จ.ล าปาง                                                                                ล าปาง 3  

                        
                นายสุรีพนัธ์  อินทร์พรหม 
            รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ลป. 



ที่ น.1 กปบ.(คฟ.) …………………………….………………                                                 เลขที่  ศน.1-  ……..……………… 
                     เรียน  

ใบสั่งท าขั้นตอนการปลด - สับ อุปกรณ์ 
( Switching Order ) 

 
1.   สถานที่ท างาน   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
2.   ก าหนดวันที่ท างาน ................................................……… ระหว่างเวลา……………..……………..……น. ถึง เวลา………………………..……….…น. 
3.   ผู้ขอท างาน   3.1……………………………………… งานที่ท า...........................................................ตามใบขอปฏิบัติงาน………......................... 
                       3.2………………..………………….… งานที่ท า...........................................................ตามใบขอปฏิบัติงาน………......................... 
4.   ระยะเวลาขออนุมัติดับไฟ    มากกว่า 7 วัน     น้อยกว่า 7 วัน 
5.   เตรียมการ Switching  โดย......……………………………………………………………………....วันที.่........................................ 
6.   ตรวจสอบ Switching   โดย………………..…………………..............................................วันที.่........................................  
7.   อนุมัติ  Switching       โดย…………………………...........................................…………..วันที.่........................................ 
8.   ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ Switching และ ยืนยันแผนผังสถานะอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงาน  โดย...................................................... 
 

  สภาพอุปกรณ์ การด าเนินการ    
ล าดับ รหัสอุปกรณ์ ปกติก่อน และ เวลา ผู้ด าเนินการ ผู้สั่งการ หมายเหตุ 

ที ่  ด าเนินการ ปลด สับ เวลา    
1 LPA03VS-104 เปิด  √  หน่วยแก้ ศจฟ.น.1 บ้านป่าแลว 
3 SF6 ช่ัวคราว ปิด √   หน่วยแก้ ” บ้านกอกชุม 
4 ปลดโหลด ปิด √   หน่วยแก้ ” Drop การเคหะแม่ทะ 
5 ปลดโหลด ปิด √   หน่วยแก้ ” TR 4 เครื่อง 
6 Dis ช่ัวคราว ปิด √   หน่วยแก้ ” ปตท.การเคหะ 
         

         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปตท.การเคหะ ถึง ปากทางบ้านกอกชุม 
 6   สิงหาคม  2564 

นายเรวัตร  สุวรรณจักร ์  ปรับปรุงระบบจ าหน่าย ปักเสา       

  

นายชัยสิทธ์ิ    ภัทรวิชญานนท ์
 

    09.00       17.00 

  
 


